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I. Cele i zadania statutowe  
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 roku jako 
organizacja prywatna, niezależna, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie 
gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony 
środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. 
 
Zadaniem FEWE jest kształtowanie świadomości zarówno decydentów kreujących politykę 
energetyczną, jak i producentów, dystrybutorów, oraz końcowych użytkowników energii. FEWE 
prowadzi działalność głównie poprzez:  

 promocję inwestycji i działań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu energii  (doradztwo, 
informacja i edukacja, tworzenie i rozpowszechnianie energooszczędnych standardów, 
promocja źródeł finansowania inwestycji); 

 analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska; 
 promocję energooszczędnych zachowań, technologii i urządzeń; 
 lokalne planowanie energetyczne i doradztwo energetyczne; 
 edukację społeczeństwa. 

 
Statutowe cele i zadania FEWE przedstawiają się następująco: 

 kreowanie i popieranie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii w gospodarce; 
 przenoszenie doświadczeń innych krajów związanych z oszczędnym i efektywnym 

wykorzystaniem energii; 
 udział w realizacji prac i projektów o charakterze międzynarodowym, związanych  

z rozwiązywaniem globalnych problemów ekologicznych; 
 inicjowanie i współtworzenie zasad polityki w zakresie efektywnego wykorzystania energii; 
 nawiązywanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów w celu poprawy ekologicznej 

sytuacji kraju; 
 wspieranie i inspirowanie w zakresie statutowych celów Fundacji: organizacji społecznych  

i politycznych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, ruchów ekologicznych 
oraz innych grup związanych z działalnością gospodarczą; 

 zorganizowanie Centrum badawczego, którego zadaniem będzie: 
a. wykonywanie niezależnych badań i analiz, a także formułowanie zasad polityki  
w zakresie efektywnego wykorzystania energii w Polsce i w innych krajach Europy 
Centralnej; 
b. podejmowanie działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego  
i warunków życia człowieka. 

 
Aktualne informacje o FEWE i jej działalności prezentowane są w Internecie na stronie www.fewe.pl. 
 

http://www.fewe.pl/
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FEWE realizuje swoje cele statutowe również poprzez prowadzenie ogólnodostępnych tematycznych 
portali internetowych. Portale finansowane są ze środków własnych Fundacji bądź ze źródeł 
połączonych tzn. środków własnych Fundacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej. 
 
Poniżej przedstawiamy wykaz portali informacyjno – edukacyjnych prowadzonych przez FEWE w 2016 
roku: 
 
www.energiaisrodowisko.pl – portal poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem, kierowany 
przede wszystkim do samorządów terytorialnych;  
 
www.katowice.energiaisrodowisko.pl – serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem  
w Katowicach; 
 
czestochowa2.energiaisrodowisko.pl – serwis poświęcony zarządzaniu energią i środowiskiem  
w Częstochowie; 
 
www.efektywneoswietlenie.pl – serwis poświęcony efektywnym systemom oświetleniowym LED;  
 
www.topten.info.pl - serwis informacyjno-edukacyjny na rzecz zmniejszenia zużycia energii poprzez 
racjonalny wybór sprzętu i urządzeń zużywających energię;  
 
www.ecogator.fewe.pl – serwis informacyjno-edukacyjny (w tym aplikacja mobilna) z poradami dla 
kupujących urządzenia i użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego; 
 
www.e-szkolenia.fewe.pl - platforma e-learningowa FEWE; szkolenia w zakresie zarządzania energią  
w gminie, planowania energetycznego, wykorzystania programu Retscreen (analizy finansowe  
i techniczne w zakresie odnawialnych źródeł energii), w zakresie efektywnego użytkowania energii  
w gospodarstwach domowych, w zakresie efektywności energetycznej w napędach elektrycznych; 
 
www.pemp.pl – portal o efektywności energetycznej w napędach; 
 
www.efemotor.pemp.pl – strona programu EFEmotor, narzędzia wspomagającego gospodarowanie 
silnikami elektrycznymi w przedsiębiorstwie i ułatwiającego podejmowanie działań, zmierzających do 
zmniejszenia zużycia i kosztów energii elektrycznej w napędach; 
 
www.bdsze.energiaisrodowisko.pl – Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE) – system 
monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis 
internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach 
mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych. 
 

http://www.energiaisrodowisko.pl/
http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/
http://www.czestochowa2.energiaisrodowisko.pl/
http://www.efektywneoswietlenie.pl/
http://www.topten.info.pl/
http://www.ecogator.fewe.pl/
http://www.e-szkolenia.fewe.pl/
http://www.pemp.pl/
http://www.efemotor.pemp.pl/
http://www.bdsze.energiaisrodowisko.pl/
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II. Pracownicy  
 
W 2016 roku w Fundacji zatrudnionych było 15 pracowników. Ponadto organizacja współpracowała  
z kilkunastoma ekspertami i podwykonawcami. 
 
Fundacja zatrudniała głównie wysoko kwalifikowanych inżynierów i ekonomistów, posiadających 
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie 
zdobyte w licznych w projektach krajowych i międzynarodowych, dbałość o ciągły rozwój 
umiejętności, elastyczność oraz nastawienie na komunikację i współpracę z otoczeniem stanowią 
główne atuty pracowników Fundacji. 
 
Poniżej przedstawiono listę pracowników FEWE i zajmowane przez nich stanowiska w 2016. 
 

L.p. IMIĘ I NAZWISKO      STANOWISKO  
  

1. mgr Anna Bogusz      Kierownik projektów 
2. mgr inż. Mariusz Bogacki    Specjalista – audytor energetyczny 
3. mgr inż. Małgorzata Kocoń  Specjalista 
4. mgr inż. Piotr Kukla      Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego 
5. mgr inż. Agata Landwójtowicz Specjalista ds. ochrony środowiska 
6. mgr inż. Szymon Liszka    Prezes  
7. mgr inż. Adam Motyl    Specjalista 
8. mgr Grażyna Michalik    Dyrektor finansowy 
9. mgr Iwona Paruch     Specjalista ds. finansowo-księgowych 
10. mgr inż. Jerzy Piszczek    Główny Inżynier Projektu Polseff i Polreff 
11. mgr inż. Łukasz Polakowski  Kierownik projektów 
12. mgr inż. Michał Pyka    Starszy specjalista 
13. mgr inż. Łukasz Rajek    Kierownik projektu 
14. mgr inż. Agata Szyja     Specjalista 
15. mgr Jan Twardowski    Specjalista 
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III. Działalność Fundacji w roku 2016  

III.1. Działalność statutowa 

Działalność statutowa FEWE realizowana była poprzez programy własne, wspólne działania 
podejmowane w partnerstwie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (w tym z instytucjami 
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi) oraz poprzez realizację międzynarodowych projektów 
dotyczących zagadnień energetycznych i środowiskowych. 
 
Na działalność statutową Fundacji składały się głównie edukacja i dostarczanie informacji, szkolenia, 
poradnictwo, opiniowanie i konsultowanie merytoryczne rozwiązań na rzecz władzy centralnej 
(transpozycja do prawodawstwa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE 
w sprawie efektywności energetycznej w szczególności Art.7), samorządów terytorialnych 
(opracowanie i konsultacje lokalnych planów energetycznych, planów gospodarki niskoemisyjnej, 
programów ograniczenia niskiej emisji), organizacji i funduszy ekologicznych (współpraca w ramach 
Koalicji Klimatycznej, Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego 
Gospodarowania Energią, Polskiego Klubu Ekologicznego i SAPE), innych organizacji (współpraca ze 
Związkiem Miast Polskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć 
„Energie Cite”). FEWE gromadziła także informacje i promowała nowatorskie rozwiązania (finansowe, 
organizacyjne) wspierające zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej. FEWE brała również 
udział w tworzeniu i rozpowszechnianiu standardów planów gospodarki niskoemisyjnej. FEWE 
wspierała także merytorycznie i finansowo inne organizacje krajowe i międzynarodowe promujące 
efektywne wykorzystanie energii.   
 
Działania podejmowane przez Fundację w 2016 roku w ramach programów własnych dotyczyły 
głównie inicjowania współpracy, wsparcia, konsultacji, doradztwa lub szkoleń dla organizacji 
rządowych, pozarządowych, władz lokalnych oraz instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu 
efektywności energetycznej w Polsce. Działania obejmowały także kontynuację i promocję 
zrealizowanych w latach poprzednich projektów statutowych finansowanych w latach poprzednich ze 
źródeł zewnętrznych. Działania własne były finansowane z zysku osiągniętego przez FEWE w latach 
poprzednich. W 2016 roku FEWE wydatkowała na działania statutowe kwotę w wysokości 516 305 zł. 
 
26 października w ramach XV edycji konkursu Ekolaury Fundacja otrzymała Medal Polskiej Izby 
Ekologii za zasługi dla zrównoważonego rozwoju. Pozostałe wyróżnione instytucje to: Fundacja 
„Instytut na rzecz Ekorozwoju”, EC BREC Instytut Energii Odnawialnej Sp. z o.o. w Warszawie (IEO), 
Klub Publicystów Ochrony Środowiska (EKOS). 
 
Działania statutowe własne prowadzone były w kilku głównych obszarach: 
 

1.  Wspomaganie gmin (związków gmin) i przedsiębiorstw w realizacji ich zadań własnych 
związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, ochroną środowiska 
oraz zarządzaniem energią i środowiskiem. 
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Przedstawiciele FEWE uczestniczyli w szeregu projektów i pracach zespołów konsultacyjnych.   
W szczególności w 2016 r. FEWE: 

• współpracowało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w pracach nad 
uchwałą antysmogową w ramach zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji; 

• współpracowało z Ministerstwem Rozwoju w pracach nad Krajową Polityką Miejską  
w zakresie problemów energetycznych miast w szczególności roli efektywności 
energetycznej; 

• kontynuowała współpracę z Ambasadą Królestwa Danii, jako partner programu Smart 
Living poprzez udział w spotkaniach i moderowanie warsztatów; 

• uczestniczyła w spotkaniach Regionalnej Rady ds. Energii; 
• prowadziła współpracę z samorządami w ramach Koalicji na rzecz utworzenia 

Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią;  
• uczestniczyła w pracach Komitetu Sterującego projektu „Kontrola obywatelska nad 

wdrażaniem polityki niskoemisyjnej”.  
 
W 2016 r. pracownicy FEWE przeprowadzili również szereg nieodpłatnych konsultacji 
bezpośrednich lub telefonicznych dla przedstawicieli polskich gmin. Konsultacje dotyczyły 
planowania energetycznego, możliwych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej  
i czyste źródła energii oraz źródeł ich finansowania, koniecznych prac przygotowawczych, 
realizacyjnych i kontrolnych.  
 
Fundacja prowadziła promocję energooszczędnych zachowań, postaw, narzędzi 
wspomagających efektywne wykorzystanie energii, linii finansowania m.in. w trakcie 
następujących wydarzeń: 

 
• 17 marca udział w konferencji "Zarządzanie energią w obiektach i przestrzeni 

publicznej" organizowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii  
i PREDA sp. z o.o.,  

• 22 marca udział w konferencji końcowej projektu Kontrola Obywatelska PGN „Rola 
społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”, 

• 20 maja udział FEWE w debacie na temat: „Roli instytucji rozwoju regionalnego  
w promowaniu OZE”, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 

• 10 czerwca udział w X Forum Nowej Gospodarki w sesjach poświęconych transformacji 
energetycznej miast i ubóstwu energetycznemu, udział w radzie programowej Forum,  

• 23-24 września FEWE uczestniczyło, jako partner merytoryczny w organizacji Dni 
Energii Miasta Katowice,  

• 30 września udział w warsztatach „Wizja Śląskie 2030”, 
• 26 października udział w debacie pt. „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na 

poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, która odbyła się w Gliwicach, 
• 24 listopada udział w forum naukowym w Częstochowie „Zarządzanie zrównoważoną 

gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju.”  
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2.  Zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu ziemi. 
 

W 2016 roku pracownicy FEWE uczestniczyli w szeregu spotkań, warsztatów, konferencji 
poświęconych problematyce: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 
poprawy jakości powietrza, ochrony klimatu Ziemi.  
 
Poniżej przykładowe wydarzenia: 

 
• 28 czerwca na zaproszenie Ministerstwa Energii przedstawiciele Fundacji uczestniczyli 

w prowadzonym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną okresowym przeglądzie 
polityki energetycznej w sesji poświęconej efektywności energetycznej; 

• udział w szeregu spotkań zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w ramach 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w pracach nad 
uchwałą antysmogową; 

• udział w pracach nad Krajową Polityką Miejską; 
• 13 lipca konferencja w Ministerstwie Rozwoju "Wzmacnianie wymiaru miejskiego - 

perspektywa europejska i krajowa", spotkanie poświęcone Agendzie Miejskiej Unii 
Europejskiej oraz przedstawieniu działań na rzecz wzmacniania wymiaru miejskiego na 
poziomie krajowym; 

• udział w szeregu spotkań związanych ze stworzeniem i rozwojem Narzędzia Kontroli 
Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i w pracach komitetu sterującego 
projektu; 

• 11 stycznia przedstawiciel Fundacji uczestniczył w panelu dyskusyjnym w trakcie 
konferencji Ministerstwa Rozwoju i Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych 
„Polska innowacyjna i konkurencyjna -w kierunku niskoemisyjnej transformacji”; 

• 12 kwietnia przedstawiciel Fundacji uczestniczył w XVI Forum Termomodernizacja, 
corocznej konferencji organizowanej przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych; 

• 15 kwietnia FEWE prowadziło konferencję poświęconą energooszczędnemu 
budownictwu w trakcie Targów Budowlanych w Bielsku-Białej; 

• 8 czerwca udział w warsztacie organizowanym przez Buildings Performance Institute 
Europe „Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych 
budynków”; 

• 10 czerwca udział w X Forum Nowej Gospodarki w sesjach poświęconych transformacji 
energetycznej miast i ubóstwu energetycznemu, udział w radzie programowej Forum;  

• 13 czerwca w Poznaniu udział w warsztatach wymiany doświadczeń dotyczących 
mikroprojektów prowadzących do innowacji w zakresie EE lub OZE. 
   

W 2016 roku kontynuowano także rozwój tematycznych serwisów internetowych oraz 
przygotowano kilka wniosków o finansowanie działań statutowych Fundacji na lata następne 
zarówno do funduszy krajowych, jak i zagranicznych (UE – Program Horyzont 2020). 
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3.  Integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej, 
społecznej), programów i projektów dla rozwoju gospodarczego kraju. 
 
FEWE kontynuowała ze środków własnych promocję i rozwój usług energetycznych 
realizowanych w formule ESCO, PPP, jako nowatorskiego sposobu finansowania inwestycji 
energooszczędnych. Działania FEWE były własną kontynuacją projektu CombinES – Combining 
energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe (ConbinES 
– Łączenie usług energetycznych z systemami wsparcia/dotacji celem finansowania 
efektywności energetycznej w Europie Środkowej) realizowanego w latach 2012 – 2014 
www.combines-ce.eu. Działania promocyjne prowadzono we współpracy z ŚZGiP. 
 
 
W ramach działalności statutowej FEWE rozwijało i promowało szereg narzędzi: Baza Danych 
Systemu Zarządzania Energią, wyszukiwarka najlepszych dostępnych na rynku produktów 
oszczędzających energię, pakiet narzędzi do oceny wykonalności projektów z zakresu 
efektywności energetycznej RETscreen. 
 

4.  Tworzenie koalicji z partnerami, propagowanie zasad partnerstwa. 
 

W 2016 roku FEWE była członkiem dwóch międzynarodowych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego: 

• Europejskiej Organizacji Ekologicznej Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Standaryzacji 
(ECOS – European Environmental Citizens Organizations for Standardisation  
www.ecostandard.org) z siedzibą w Brukseli – ECOS jest ogólnoeuropejską organizacją 
koordynującą i przekazującą Unii Europejskiej wkład krajowych organizacji 
ekologicznych w zakresie standaryzacji; 

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Topten International Group (TIG) z siedzibą  
w Zurichu, Szwajcaria – celem stowarzyszenia jest podejmowanie międzynarodowych 
działań dla efektywnej i ekologicznej produkcji oraz zużycia energii. 

 
W 2016 r. FEWE podejmowała i rozwijała współpracę z szeregiem instytucji krajowych, takich 
jak:  

• Górnośląski Związek Metropolitalny GZM, 
• Śląski Związek Gmin i Powiatów ŚZGiP, 
• Instytut na rzecz Ekorozwoju InE, 
• Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE, 
• Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEŚ, 
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
• Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, 
• Agencje energetyczne zrzeszone w SAPE, 
• Organizacje skupione w Koalicji Klimatycznej, 
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

http://www.combines-ce.eu/
http://www.ecostandard.org/
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• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
• Politechnika Śląska, 
• Uniwersytet Śląski,  
• Polska Sieć Energy Cite PNEC, 
• Polska Izba Ekologii PIE. 

 
W szczególności: 
FEWE jest członkiem i uczestniczy w pracach Koalicji Klimatycznej 
(www.koalicjaklimatyczna.org). 
 
FEWE uczestniczy w Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego 
Gospodarowania Energią.  
 
FEWE uczestniczy w pracach Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki 
Energetycznej Miasta Częstochowy.  
 
Fundacja uczestniczy w pracach i jest członkiem wspierającym Ogólnokrajowego 
Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA).   
 
Ponadto FEWE uczestniczy w Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w Katowicach 
oraz jest członkiem Klastra Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego przy Górnośląskim 
Parku Przemysłowym.   
 
Szymon Liszka – na zaproszenie Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii uczestniczył  
w pracach komitetu sterującego projektu Green ProcA – Zielone zamówienia publiczne  
w praktyce. 
 
W 2016 roku kontynuowano współpracę z Ambasadą Królestwa Danii w ramach projektów 
ManagEnergy oraz Smart Living. Uczestniczyliśmy m.in. w warsztatach poświęconych 
wymianie doświadczeń w zakresie zarzadzania energią w samorządach.    

 
5.  Udzielone patronaty merytoryczne przez FEWE w 2016 r. 

  
W 2016 r FEWE objęła patronatem merytorycznym następujące wydarzenia: 

 
1. VI edycja Konferencji „KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, 24 listopada 2016 r., 

Warszawa; 
2. II Dni Energii Miasta Katowice, 23-24 września 2016 r., Katowice FEWE; 
3. X Forum Nowej Gospodarki, 10 czerwca 2016 r., Katowice;   

 
 
W roku 2016 Fundacja realizowała szereg projektów dofinansowanych ze źródeł międzynarodowych 
(w ramach programów Unii Europejskiej).  
 

http://www.koalicjaklimatyczna.org/
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Głównym celem projektów realizowanych w ramach konsorcjum z firmami z innych krajów unijnych, 
było budowanie i wzmacnianie proekologicznych zachowań Polaków oraz działania dla zapewnienia 
konsumentom rzetelnej informacji energetycznej w oparciu o normy unijne. Fundacja przeprowadziła 
kampanie informacyjno–promocyjne, wzmacniające popularność zachowań konsumenckich 
wspierających ochronę środowiska. Fundacja działała też w obszarze promocji innowacyjnych 
sposobów finansowania przedsięwzięć energooszczędnych rozpowszechniając dobre praktyki z rynku 
polskiego i międzynarodowego w tym zakresie, a także proponując nowatorskie rozwiązania. 

Wspieraliśmy również inne organizacje w ekologicznej realizacji ich celów statutowych (m.in. SAPE -
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska", Śląski Związek Miast i Powiatów, 
Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Miast Polskich). 
 
 
Poniżej wymieniono główne projekty realizowane przez FEWE w ramach działalności statutowej,  
w układzie: tytuł, opis głównych działań, źródło finansowania. 
 
TOPTEN ACT. Enabling consumer action towards top energy-efficient products  
TOPTEN ACT. Angażowanie konsumentów w działania na rzecz najbardziej efektywnych energetycznie 
produktów 
www.topten.info.pl  
 
W 2016 r. realizowana była piąta już edycja kampanii Topten. Inicjatywę Topten tworzą organizacje  
z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, 
Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Projekt Topten Act koordynowany jest przez 
ADEME, Francuską Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią.  
 
Podstawowym celem projektu jest sprawienie, aby najważniejszym kryterium wyboru w trakcie 
zakupów, poza spełnieniem kryteriów użytkowych, była dla klienta efektywność energetyczna.  
To właśnie za tym kryterium kryje się mniejsze zużycie energii, niższe rachunki i wreszcie mniejsze 
obciążenie dla środowiska. Projekt zachęcał konsumenta i dawał mu możliwość prostego porównania  
i selekcji najbardziej energooszczędnych produktów. Dla każdej grupy produktów Topten 
przedstawione były także zalecenia dotyczące energooszczędnego użytkowania. Informacje te 
dostępne były, i nadal są, na portalu www.topten.info.pl.  
 
W projekcie, poprzez konsumenta rozumiane były również instytucje publiczne, które wykorzystując 
swoją siłę nabywczą, a także dokonując wyboru produktów oraz usług, które są przyjazne dla 
środowiska, mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Na portalu dostępne 
są poradniki z zakresu zielonych zamówień publicznych (sekcja Topten Pro).  
 
Projekt został też zaprezentowany podczas konferencji (15 kwietnia 2016 r.) „Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej”, która odbyła się w czasie  
49. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Bielsku-Białej (15-17 kwietnia 
2016 r.). Pan Prezes Szymon Liszka zaprezentował „Najlepsze rozwiązania techniczne dostępne na 
rynku www.topten.info.pl”.  
 

http://www.topten.info.pl/
http://www.topten.info.pl/
http://www.topten.info.pl/
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W 2016 roku przeprowadzona została V edycja Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 
2016”. Była ona organizowana we współpracy z Polską Izbę Ekologii i została zakończona prezentacją 
wyników podczas Gali XV Konkursu EKOLAURY w dniu 26 października. Nabór zgłoszeń do Konkursu 
„TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016” w edycji 2016 r. trwał od 01.07.2016r. do 23.09.2016 r.  
W edycji realizowanej w 2016 Konkurs TOPTEN został skoncentrowany na kotłach o mocy mniejszej  
i równej 25 kW. Zgłoszenia przyjmowano w dwóch kategoriach : „Lista TOPTEN” (spełniająca 
wymagania ecodesign) oraz „Lista kotłów na paliwa stałe klasy 5”, w kategoriach: kotły  
z automatycznym/ręcznym załadunkiem stałym paliwem kopalnym oraz kotły  
z automatycznym/ręcznym załadunkiem stałym biopaliwem. Pełna dokumentacja Konkursu była i jest 
dostępna na portalach: www.topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2016, 
www.kotlyna5.pl oraz  www.pie.pl/topten.html. Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany 
poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, 
Magazyn Biomasy oraz Ekologia. 

 
Fundacja brała też czynny udział w II Dniach Energii Miasta Katowice: 
 Prezentacja projektu Topten podczas seminarium „Jak organizować akcje edukacyjne  

i informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz efektywnego wykorzystania 
energii?”, które odbyło się 23 września 2016 r.  w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro 
Centrum” w Katowicach. Pan Prezes Szymon Liszka przedstawił prezentację „Z jakich narzędzi 
korzystać podczas organizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną?” 

 Namiot promocyjny – 24 września byliśmy obecni na Placu Kwiatowym. W naszym namiocie 
dostępne były informacje nt. efektywności energetycznej. Prezentowaliśmy mieszkańcom 
efekty projektów realizowanych przez FEWE – Topten, aplikacja ecoGator, MarketWatch.  
Na stanowisku obecni byli również eksperci FEWE, którzy udostępniali mieszkańcom Katowic 
informacje nt. oszczędzania energii.  

 
Projekt był finansowany z unijnego programu badań i innowacji Horizon 2020 na podstawie umowy 
dotacji nr 649647. 
 
 
Market Watch. Involvement of Civil Society in Market Surveillance of Ecodesign and Energy Labelling 
Market Watch. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania nadzoru rynku związanego 
z ekoprojektem i etykietowaniem energetycznym 
www.market-watch.pl  
 

Projekt MarketWatch dotyczył roli organów nadzoru rynku oraz społeczeństwa obywatelskiego  
w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Projekt był realizowany przez 3 lata  
- od marca 2013 r. do marca 2016 r. W 2016 roku koncentrowano się już na wykończeniu prac 
projektowych oraz prezentacji wyników.  

Projekt MarketWatch koncentrował się na badaniach rynkowych w zakresie dotrzymywania 
wymogów etykietowania przez sprzedawców urządzeń RTV i AGD. Projekt realizowano we współpracy 
z krajowymi organami nadzoru rynku. W ramach projektu opracowano poradniki dla sprzedawców  
i kupujących, przeprowadzono kontrole poprawności etykietowania w sklepach (również 
internetowych), w akredytowanych laboratoriach przeprowadzono testy uproszczone ponad 100 
urządzeń, a także przebadano 26 urządzeń w ramach testów pełnych.  

http://www.topten.info.pl/index.php?page=konkurs_-_kotly_topten_2016
http://www.kotlyna5.pl/
http://www.pie.pl/topten.html
http://www.market-watch.pl/


Raport roczny z działalności FEWE za rok 2016 
 
 

 15 

Więcej informacji, broszury, porady, wyniki testów i kontroli można znaleźć na stronie internetowej 
projektu www.market-watch.pl 

Raport podsumowujący projekt MarketWatch dostępny jest pod adresem http://test.fewe.pl/wp-
content/uploads/2013/11/MARKETWATCH-summary.pdf  

Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych 
Fundacji. 
 
 
Efficiency 2.1. New media for top informed consumers regarding sustainable and energy efficient 
products  
Efficiency 2.1. Nowe media dla podniesienia świadomości konsumentów w zakresie zrównoważonych  
i efektywnych energetycznie produktów 
www.ecogator.fewe.pl  
 
Głównym celem projektu Efficiency 2.1. było udzielenie wsparcia konsumentom przy podejmowaniu 
decyzji zakupowych poprzez zapewnienie dostępu do bieżących informacji nt. najbardziej 
energooszczędnych produktów na rynku. Projekt był realizowany przez niecałe 3 lata - od kwietnia 
2013 r. do lutego 2016 r. W 2016 roku koncentrowano się już na wykończeniu prac projektowych oraz 
prezentacji wyników.  
 
W ramach projektu powstała bezpłatna aplikacja ecoGator na urządzenia mobilne, która pomaga  
w codziennym oszczędzaniu energii i pieniędzy. Aplikacja ta, jako pierwsza na rynku, pozwala 
sfotografować etykietę energetyczną danego urządzenia AGD w sklepie i po chwili uzyskać na 
wyświetlaczu podstawowe informacje o produkcie, a także daje możliwość porównania go z innymi 
produktami w danej kategorii. Oprócz tego aplikacja daje dostęp do poradnika użytkownika o tym, jak 
oszczędzać energię i pieniądze każdego dnia. Porady dotyczą różnych dziedzin życia i  zostały 
zgrupowane w sześciu głównych kategoriach: Jedzenie & Gotowanie • Mycie & Czyszczenie • 
Domowe biuro & Rozrywka • Oświetlenie & Ogrzewanie • Kąpiel & Relaks • Na zewnątrz. 
 
Świadomość konsumentów nt. korzyści płynących ze stosowania energooszczędnych  
i zrównoważonych produktów jest kształtowana także przy wykorzystaniu mediów społecznościowych 
(Twitter i Facebook) oraz poprzez portal projektu www.ecogator.fewe.pl. Na YouTube umieszczono 
film promocyjny www.youtube.com/watch?v=kFInJB6CFhQ.   
 
W ramach promocji proekologicznych zachowań, w styczniu 2016 r. została przeprowadzona loteria 
„Bądź eko, bądź fair”. Aby wziąć udział w loterii wystarczyło: 

1. Pobrać bezpłatną aplikację ecoGator (w sklepie Google lub Apple). 
2. Zdobyć przynajmniej 50 punktów za używanie funkcjonalności aplikacji ecoGator, np. 

skanowanie i porównywanie produktów, korzystanie z porad, rozwiązanie quizu, ocenę porad.  
 

Loteria trwała do 31 stycznia 2016 r. Na zwycięzców czekały 3 smartfony "Fair Phone 2 ", o wartości 
520 euro każdy. Losowanie odbywało się spośród zgłoszeń nadesłanych z krajów biorących udział  
w projekcie. Koordynatorem konkursu była Austrian Energy Agency. Trzy Fairphony zostały 
rozlosowane spośród 529 zgłoszeń. Wygrana trafiła do Niemiec, Słowenii oraz Francji.  
 

http://www.market-watch.pl/
http://test.fewe.pl/wp-content/uploads/2013/11/MARKETWATCH-summary.pdf
http://test.fewe.pl/wp-content/uploads/2013/11/MARKETWATCH-summary.pdf
http://www.ecogator.fewe.pl/
http://www.ecogator.fewe.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=kFInJB6CFhQ
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Raport podsumowujący projekt Efficiency 2.1. dostępny jest pod linkiem http://test.fewe.pl/wp-
content/uploads/2014/04/EFFICIENCY-2.1-summary.pdf  

 
Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków własnych 
Fundacji. 
 
 
Low Carbon Emission Economy Plans 
 – tools for the development of local level low carbon emission measures in energy engineering 
Plany gospodarki niskoemisyjnej 
– rozwój narzędzi wspomagających działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 
gospodarkaniskoemisyjna.pl 
 
Celem projektu był rozwój gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym poprzez wprowadzenie 
systemu zrównoważonego gospodarowania energią i integracji planów gospodarki niskoemisyjnej  
z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt jest 
realizowany w partnerstwie m.in. z KAPE, SAPE, IEŚ. 
 
Elementami projektu były: 
- stworzenie koalicji na rzecz rozwoju systemu zrównoważonego gospodarowania energią złożonej  
z przedstawicieli środowisk samorządowych i branżowych oraz uzyskanie wsparcia prowadzącego do 
pokonania barier legislacyjnych i finansowych do skutecznego wdrożenia lokalnej gospodarki 
niskoemisyjnej; 
- zaproponowanie standardu wykonywania planów gospodarki niskoemisyjnej,  
- opracowanie wzorcowych planów gospodarki niskoemisyjnej, 
- uruchomienie serwisu internetowego poświęconego problematyce planowania energetycznego,  
- wymiana doświadczeń i opinii interesariuszy w trakcie szeregu spotkań i konferencji.  
 
Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation oraz środków własnych Fundacji. 
 
 
PremiumLight_Pro Next-level energy efficient lighting systems in the service sector 
PremiumLight_Pro Kolejny krok poprawy efektywności energetycznej systemów oświetleniowych LED 
w sektorze usług 
www.efektywneoswietlenie.pl  
 
Europejski projekt Premium Light Pro ukierunkowany jest na wspieranie najlepszych rozwiązań 
poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia LED. Ma on na celu poszukiwanie 
rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych 
systemów oświetlenia nowej generacji. Projekt dotyczy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego  
w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego 
oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie 
ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych.  
Okres realizacji projektu wynosi 3 lata. Początek realizacji projektu to kwiecień 2016 r.   
 

http://test.fewe.pl/wp-content/uploads/2014/04/EFFICIENCY-2.1-summary.pdf
http://test.fewe.pl/wp-content/uploads/2014/04/EFFICIENCY-2.1-summary.pdf
http://www.efektywneoswietlenie.pl/
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Postawione zadania w projekcie. 
Projekt zapewni następujące usługi nakierowane na efektywne wdrażanie energooszczędnych 
systemów oświetleniowych nowej generacji: 

• Opracowanie kryteriów dla „zielonych zamówień” i wypracowanie wytycznych dla 
projektowania i instalacji; 

• Ustanowienie ośrodka informacyjnego; 
• Wypracowanie indywidualnych narzędzi i bazy danej produktów; 
• Opracowanie i wdrażanie dalszych kursów edukacyjnych, w trybie modułowym, dla 

projektantów, architektów, instalatorów i konsultantów; 
• Określenie i spopularyzowanie najlepszych przykładów praktycznych; 
• Bezpośrednie zaangażowanie w działania legislacyjne, w celu wsparcia systemów 

oświetleniowych LED na szczeblu europejskim i w poszczególnych krajach, poprzez wdrażanie  
i poprawę odpowiednich instrumentów polityki (narzędzia wspierające EPBD, systemy zachęt, 
białe certyfikaty, wzorce umów). 

 
W ramach projektu powstały kryteria zamówień publicznych budowy i modernizacji wewnętrznych  
i zewnętrznych systemów oświetleniowych oraz przykłady najlepszych praktyk zastosowania 
technologii LED. Kryteria zamówień publicznych poddano konsultacji wśród zainteresowanych stron  
tj. producenci oświetlenia, zrzeszenie producentów oświetlenia POLLIGHTING. Opracowane kryteria 
zamówień stanowią rekomendacje opracowania kryteriów w specyfikacji technicznej oraz oceny 
przetargów  przy zakupie systemów oświetleniowych w technologii LED. W ramach projektu również 
stworzono stronę internetową www.efektywneoswietlenie.pl na której prezentowane są najlepsze 
praktyki oraz stanowi  ośrodek informacyjny. 
 
Projekt finansowany jest ze środków UE – Horizon 2020, H2020-EE-2014-2015 
 
 
INTAS Industrial and Tertiary Product Testing and Application of Standards 
INTAS Badania urządzeń dla przemysłu i usług w zakresie spełniania norm 
www.intas-testing.eu  
 
Celem projektu INTAS jest zapewnienie wsparcia technicznego i wsparcia w zakresie współpracy, jak 
również poszerzanie zakresu możliwości posiadanych przez organy nadzoru rynkowego. 
Zapotrzebowanie na projekt INTAS wynika z trudności, na jakie napotykają organy nadzoru 
rynkowego, a także same podmioty rynku, w kwestii ustanawiania i weryfikacji zgodności  
z wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej dużych urządzeń przemysłowych, które 
podlegają dyrektywie Ecodesign. W szczególności dotyczy to transformatorów i wentylatorów 
przemysłowych. 
 
W związku ze swoim celem, projekt koncentruje się na następujących zagadnieniach: 
 

• Wsparcie organów nadzoru rynkowego w krajach członkowskich, w zakresie wdrażania 
zgodności z Dyrektywą dużych urządzeń przemysłowych (w szczególności transformatorów  
i dużych wentylatorów). 

http://www.efektywneoswietlenie.pl/
http://www.intas-testing.eu/
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• Wsparcie przemysłu w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o zobowiązaniach, jakie go 
dotyczą w aspekcie Dyrektywy Ecodesign, dla zapewnienia zgodności z wymogami, w sposób, 
który będzie powszechnie zaakceptowany przez organa nadzoru rynkowego. 

• Wypracowanie wspólnej polityki europejskiej w zakresie wdrażania i weryfikacji zasad zgodności 
dla tych urządzeń. Projekt jest realizowany od marca 2016 do lutego 2019 r., obejmując 16 
partnerów europejskich, spośród których 11 stanowią krajowe organa nadzoru rynkowego lub 
instytucje współpracujące. 

 
Projekt finansowany jest ze środków UE – Horizon 2020 
 
 
Wyniki działań statutowych znajdują zastosowanie w prowadzonej przez Fundację działalności 
gospodarczej. Równocześnie doświadczenia i rozwijane kompetencje pracowników w ramach 
działalności gospodarczej są wykorzystywane w działaniach statutowych. 
 
Przykładowo informacje zdobywane w trakcie opracowywania lokalnych planów energetycznych, 
planów gospodarki niskoemisyjnej, były kluczowe dla rozwoju narzędzi wspomagających działania na 
rzecz gospodarki niskoemisyjnej (www.gospodarkaniskoemisyjna.pl). 
 
 

http://by%C5%82y/
http://www.gospodarkaniskoemisyjna.pl/
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III.2. Działalność gospodarcza 

Działalność gospodarcza Fundacji w całości była prowadzona w obszarach związanych z efektywnością 
energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Działalność gospodarcza realizowana była 
bezpośrednio przez Fundację. 
 
Działalność gospodarcza Fundacji koncentrowała się na następujących obszarach: 
 audyty energetyczne i ocena przedsięwzięć energetycznych (w tym sporządzanie audytów 

energetycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, budynków biurowych, budynków 
użyteczności publicznej, a także weryfikacje audytów energetycznych i remontowych dla 
budynków mieszkalnych, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, pomiary  
i oceny w zakresie potwierdzenia osiągniętych standardów energetycznych dla budynków 
mieszkalnych);  

 doradztwo i ocena projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną, 
(sporządzanie wniosków o finansowanie przedsięwzięć, wniosków o uzyskanie białych 
certyfikatów, opinii, ekspertyz); 

 planowanie i zarządzanie energią w gminach (sporządzanie projektów i planów zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów 
ograniczenia niskiej emisji, opracowanie i wdrażanie baz danych systemu zarządzania energią, 
a także opracowywanie promocyjnych treści o tematyce proekologicznej); 

 analizy i dostarczanie informacji.  
 
W zakresie audytu energetycznego, m.in. Fundacja w 2016 roku kontynuowała weryfikację audytów 
energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, na potrzeby krajowego programu 
termomodernizacji budynków. Fundacja wykonała szereg audytów energetycznych w małych  
i średnich przedsiębiorstwach, zarówno audytów linii technologicznych, jak i budynków 
magazynowych czy biurowych. Powyższe audyty stanowiły element doradztwa i oceny projektów dla 
programu Polseff (www.polseff.org) i Polseff 2 (www.polseff2.org) - Programu Finansowania Rozwoju 
Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €200 milionów, finansowaną ze 
środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz NFOŚiGW. PolSEFF jest linią kredytową, 
która za pośrednictwem banków uczestniczących, jest rozdysponowywana w formie kredytów małym  
i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność 
energetyczną. Fundacja realizowała też audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej na 
zlecenia Ministerstwa Finansów i jednostek samorządu terytorialnego. 
FEWE dokonywała weryfikacji zaprojektowanych i rzeczywiście osiągniętych standardów 
energetycznych (wraz z pomiarami) w zakresie budownictwa energooszczędnego (na potrzeby 
uzyskania dofinansowania inwestycji budownictwa energooszczędnego i pasywnego z programu 
NFOŚiGW –„Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”). Pracownicy Fundacji 
wykonywali również pomiary szczelności budynków oraz świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynków mieszkaniowych. 
 
Od 2016 roku FEWE uczestniczy w realizacji Polskiego Programu Finansowania Efektywności 
Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych PolREFF (www.polreff.org), jako Konsultant Projektu  
(w konsorcjum z międzynarodową firmą doradczą DAI Europe) na podstawie umowy z Europejskim 
Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).    
 

http://www.polseff.org/
http://www.polseff2.org/
http://www.polreff.org/
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PolREFF, jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), wsparcia udzielają mu 
TaiwanBusiness EBRD Technical Cooperation Fund oraz EBRD Shareholders Special Fund poprzez 
finansowanie Wsparcia Technicznego Programu. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla 
właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, mających na celu poprawę 
komfortu mieszkania oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków. W ramach PolREFF, 
EBOiR przeznaczył 200 milionów euro, które za pośrednictwem banków uczestniczących w programie, 
ma być przekazane w formie celowych kredytów właścicielom mieszkań i budynków mieszkalnych, 
umożliwiając im realizację planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do 
podniesienia efektywności energetycznej budynków. 
 
W roku 2016 została rozwinięta działalność w zakresie pozyskania dla klientów świadectw 
efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej.  
FEWE współpracowała w pozyskaniu świadectw dla Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zakładów 
przemysłowych. 
 
W 2016 r. wzrosła liczba projektów realizowanych przez Fundację w polskich gminach.  
FEWE wykonała ponad 20 planów gospodarki niskoemisyjnej na zamówienie jednostek samorządu 
terytorialnego. Plany gospodarki niskoemisyjnej wykonano m.in. dla Suwałk, Radomia, Leszna, Elbląga, 
Gliwic, Tychów, Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Sieradza, Ełku, Świętochłowic, Cieszyna, 
Dzierżoniowa, Bartoszyc, Kęt, Augustowa, Nowej Sarzyny, Świdnicy, Czarnkowa, Kornowaca, Dębna, 
Baranowa Sandomierskiego, Lędzin, Gorzyc, Czerwionki-Leszczyn, Pszczewa, Olecka, Grudziądza). 
Pracownicy Fundacji wykonali kilkanaście dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki 
energetycznej na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego. Opracowano założenia do planów 
i plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz plany działań na rzecz 
zrównoważonej energii. 
  
W ramach wsparcia dla zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego rozwijano 
internetową bazę danych systemu zarządzania energią, w 2016 system adaptowano do potrzeb 
miasta Katowice.  
 
Poniżej podana jest informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 
91.12.Z działalność organizacji profesjonalnych; 
91.33.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
72.20.Z działalność w zakresie oprogramowania; 
72.30.Z przetwarzanie danych; 
72.40.Z działalność związana z bazami danych; 
73.10.G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 
73.10.H prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 
74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej; 
74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 
74.20.A doradztwo w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; 
74.30.Z badania i analizy techniczne; 
80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane; 
51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; 
52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową; 
74.84.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 
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IV. Finanse Fundacji  

IV.1. Wynik finansowy działalności Fundacji 

W 2016 roku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła dodatni wynik 
finansowy brutto w wysokości 151 479,31 zł (wynik finansowy po opodatkowaniu wyniósł  
147 219,31 zł).  
Przychody w omawianym okresie wyniosły 4 024 221,74 zł. Odpowiadające im koszty ukształtowały 
się na poziomie 3 872 742,43 zł. 
 
Wynik finansowy działalności statutowej wyniósł minus 216 325,91 zł. W ramch tej kwoty Fundacja 
finansowała własne projekty statutowe bądź dofinansowała realizację projektów ekologicznych,  
dla których nie pozyskano pełnego finansowania ze środków zewnętrznych (współfinansowano 
projekty, dla których podstawowe finansowanie pochodziło z innych żródeł, głównie ze środków  
Unii Europejskiej). Fundacja kontynuowała też finansowanie wcześniej prowadzonych projektów 
statutowych, dla których finansowanie zewnętrzne zostało zakończone przed rokiem 2016.  
 
Działalność gospodarcza FEWE przyniosła zysk w wysokości 292 362,70 zł. Wynik finansowy pozostałej 
działalności operacyjnej (z wyłączeniem dotacji, które ujęto w niniejszym raporcie w przychodach  
z działalności statutowej) i finansowej wyniósł 75 442,52 zł.  
 
Poniżej przedstawiono wynik finansowy osiągnięty przez FEWE na poszczególnych rodzajach 
działalności. 

 
Tab.1. Wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej FEWE w 2016 roku. 

 
 

Rodzaj działalności Kwota w zł

  Działalność statutowa -216 325,91 zł

  Działalność gospodarcza 292 362,70 zł

  Działalność pozostała 75 442,52 zł

  RAZEM 151 479,31 zł  
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IV.2. Przychody Fundacji i źródła ich pochodzenia 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła w 2016 roku przychody w wysokości 
4 024 221,74 zł. Poniżej przedstawiono przychody osiągnięte na poszczególnych rodzajach działalności 
wraz z ich procentowym udziałem w całkowitych przychodach. 
 
 

Tab.2. Struktura przychodów FEWE w 2016 roku według rodzajów działalności. 
 

Rodzaj działalności Kwota w zł Udział procentowy

Działalność statutowa 299 979,25 zł 7,5%

w tym odpłatna statutowa 0,00 zł 0,0%

Działalność gospodarcza 3 648 253,74 zł 90,7%

Działalność pozostała 75 988,75 zł 1,9%
 

 
 

Tab. 3. Struktura uzyskanych przychodów w 2016 roku z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia. 
 

Źródło przychodu Kwota w zł Udział procentowy

Umowy zagraniczne i krajowe 3 648 253,74 90,66%

w tym środki ze źródeł publicznych 501 689,95 12,47%

Dotacje / darowizny 299 979,25 7,45%

w tym środki ze źródeł publicznych 299 979,25 7,45%

Przychody finansowe 75 442,52 1,87%

Pozostałe przychody 546,23 0,01%

RAZEM 4 024 221,74 100,00%  
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Tab.4. Struktura uzyskanych dotacji w roku 2016. 
 

Źródło przychodu Kwota w zł Udział procentowy

Dotacje krajowe 0,00 0,00%

w tym od podmiotów państwowych 0,00 0,00%

w tym od podmiotów prywatnych 0,00 0,00%

Dotacje zagraniczne 299 979,25 100,00%

w tym Unia Europejska 299 979,25 100,00%

DOTACJE RAZEM 299 979,25 100,00%  
 

IV.3. Koszty działalności Fundacji 

W 2016 roku Fundacja poniosła koszty w wysokości 3 872 742,43 zł. Koszty zostały poniesione na 
następujące cele: 
 
 

Tab. 5. Koszty poniesione przez FEWE na realizację celów statutowych i gospodarczych. 
 

Rodzaj działalności Kwota w zł Udział procentowy

Działalność statutowa 516 305,16 zł 13,3%

Działalność gospodarcza 3 355 891,04 zł 86,7%

Działalność pozostała 546,23 zł 0,0%

RAZEM 3 872 742,43 zł 100,0%  
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Tab. 6 Koszty poniesione przez FEWE na realizację celów statutowych i gospodarczych 
z wyodrębnienim wydatków administracyjnych. 

 
Przeznaczenie funduszy Kwota w zł Udział procentowy

Realizacja celów statutowych 358 239,80 9,25%

Działalność gospodarcza 2 888 277,14 74,58%

Wydatki administracyjne 625 679,26 16,16%

w tym na realizację celów statutowych 158 065,36 4,08%

w tym na działalność gospodarczą 467 613,90 12,07%

Pozostałe koszty 546,23 0,01%

RAZEM 3 872 742,43 100,00%  
 

Tab. 7.  Informacja o kosztach rodzajowych poniesionych przez Fundację w 2016 roku 
 

Koszty rodzajowe Kwota w zł Udział procentowy

Amortyzacja 8 595,11 0,22%

Zużycie materiałów i energii 21 111,46 0,55%

Usługi obce 2 180 134,88 56,30%

Podatki i opłaty 553,62 0,01%

 w tym podatek akcyzowy 0 0,00%

Wynagrodzenia 1 369 400,21 35,36%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 228 747,90 5,91%

Pozostałe koszty rodzajowe 63 653,02 1,64%

RAZEM 3 872 196,20 100,00%  
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IV.4. Pozostałe informacje finansowe 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację w 2016 roku wyniosła 1 369 400,21 zł. 
Wydatki z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosiły 1 232 527,10 zł (w tym premie 
209 931,66 zł, wynagrodzenia chorobowe 17 584,07 zł). Wydatki poniesione przez Fundację z tytułu 
umów cywilno-prawnych wyniosły 136 873,11 zł.  
 
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Fundacji wyniosła  
356 361,38 zł. W 2016 roku członkom Zarządu Fundacji wypłacono premie w wysokości 37 800,00 zł. 
 
W roku 2016 roku FEWE nie udzieliła pożyczek, ani nie nabyła żadnych obligacji. Fundacja nie nabyła 
również, ani nie posiada żadnych nieruchomości. W 2016 r Fundacja nie nabyła ani nie posiadała 
udziałów w spółkach prawa handlowego. W 2016 roku Fundacja była w posiadaniu jednostek 
uczestnictwa w 3 funduszach inwestycyjnych (Unikorona Pieniężny, PZU Gotówkowy, Pionier 
Pieniężny Plus). Udziały w powyższych funduszach zostały zakupione przez FEWE w roku 2015. 
 
 
Na dzień 31.12.2016 kwota ulokowana na rachunkach bankowych wynosiła 2 032 156,34 zł.  
Środki finansowe były przechowywane na rachunku podstawowym lub pomocniczych Fundacji 
prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A. przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach.  
 
W 2016 roku Fundacja nabyła środki trwałe o łącznej wartości 4 187,86 zł (1 komputer, telefony 
komórkowe) oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 3 092,72 zł (licencje na programy 
komputerowe). 
 
Suma aktywów (pasywów) Fundacji na dzień 31.12.2016 zgodnie z bilansem sporządzonym na ten 
dzień wyniosła 3 378 830,38 zł. Zobowiązania Fundacji określone na ten dzień wyniosły  
1 916 443,36 zł. Zobowiązania tworzyły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1 398 298,60 zł, 
rezerwy krótkoterminowe w kwocie 1 108,49 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie  
517 036,27 zł (stanowiące zobowiązanie Fundacji na dzien bilansowy z tytułu otrzymanych z góry 
zaliczek na dotację, której realizacja była przewidziana na lata następne). 
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IV.5. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem i przeprowadzonych 
kontrolach  

Fundacja składała w terminie wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe i deklaracje 
rozliczeniowe. Zobowiązania podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych były regulowane  
w terminie i zgodnie ze składanymi deklaracjami. Fundacja otrzymywała na bieżąco zaświadczenia  
z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że nie zalega z zapłatą 
podatków czy składek ubezpieczeniowych. 
 
Fundacja złożyła w 2016 r do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-5 - sprawozdanie  
o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2015 rok. 
 
W 2016 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole. 
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V. Załączniki 

V.1. Uchwały Zarządu Fundacji 
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V.1. Sprawozdanie finansowe 
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